GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP
UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
DENETİM
İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri ile
yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını ortaya koymaktır.
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KISALTMALAR
SB: Sağlık Bakanlığı
SHGM:

Sağlık

Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü

SKHK: Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
SK: Sayılı Kanun
GETAT: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
SBSEY: Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
EAS: Eğitim Alan ve Standartları

TANIMLAR
UYGULAMA: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını,
UYGULAMA MERKEZİ: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi
sorumluluğunda ve bu Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim
ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama
ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde

eğitim verilebilecek merkezi,
SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI: Mezuniyet sonrası; belli bir konuda özel
bilgi ve/veya beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla sağlık alanında
düzenlenecek örgün ve/veya uzaktan eğitim programını,
EĞİTİCİ: Sertifikalı eğitim vermek için gerekli şartlara sahip kişiyi,

KATILIMCI: Yeterlilik kazanmak üzere sertifikalı eğitim programına katılan
kişiyi,
PROGRAM SORUMLUSU: sadece bir eğitim programında görev alır ve
programın her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan gerçek kişiyi
EĞİTİM MERKEZİ: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin
Ek-3 ünde yer alan uygulamalara dönük Bakanlıkça onaylı eğitim düzenleme

yetkisi bulunan Bakanlıkça uygulama konusunda yetkilendirilmiş Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezlerini, İfade eder.
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AMAÇ
Bu

çalışmanın

amacı,

geleneksel

ve

tamamlayıcı

tıp

uygulamaları alanında faaliyet gösteren ünite ve uygulama
merkezlerinde

yürütülecek

denetim

faaliyetleri

hakkında

bilgilendirme yapmaktır.

KAPSAM
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının uygulandığı
kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık
kuruluşlarını kapsar.

DAYANAK
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun Ek 11 inci maddesine, 11/10/2011 tarihli ve 663
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi
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1-DENETİM İŞLEMLERİ
1.1-Denetimin Hukuki Dayanakları
Geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaları ile ilgili düzenlemeler
yapmak ve bunları denetlemek görevi Sağlık Bakanlığına kanunlarla
ve yönetmelikle verilen görevler arasında yer almaktadır. Nitekim
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 11. maddesi “Sağlık
hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca
denetlenir…” hükmünde olup yine 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında

Kanun

Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesinin (ğ) bendi “Geleneksel,
tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenleme yapmak
ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü uygulamalara izin vermek ve
denetlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları
durdurmak”

hükmündedir.

Bunun

yanı

sıra

Geleneksel

ve

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesi “Ünite
uygulama merkezleri, şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak
olağandışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe en az bir dahili
branşlardan uzman ve bir cerrahi branşlardan uzman tabibin yer
aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından yılda en az bir defa
denetlenir…”

hükmünde olup ünite ve uygulama merkezlerinin
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denetim faaliyetlerini Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüklerine vermiştir.

1.2- Denetim Kapsamına Giren Yerler
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılabileceği
ve

Bakanlığımızın

denetim

kapsamına

giren

sağlık

kuruluşları ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.2.1- Uygulama Merkezi
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak sayılan
yöntemlerin hem uygulanabileceği hem de bu uygulamalarla
ilgili eğitimlerin verilebileceği yerleri ifade eden uygulama
merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Yönetmeliğine göre şu şekilde tanımlanmıştır: “İlgili alanda
sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda
ve bu Yönetmelikle belirlenen uygulamaları yapmak üzere
eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya diş

hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi
bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde
eğitim verilebilecek merkezi” ifade eder.
1.2.2- Ünite
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılabileceği
yerleri ifade eden ünite Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Uygulamaları Yönetmeliğine göre şu şekilde tanımlanmıştır:
“İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi
sorumluluğunda ve bu Yönetmelikle belirlenen uygulamaları
yapmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek
kişilere ait sağlık kuruluşları bünyesinde kurulan birimleri”
ifade eder.
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1.3-Denetlemeye Yetkili Kuruluşlar
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılabildiği ve
yukarıda bahsedilen sağlık kuruluşlarını denetleme görevi
Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiştir.
1.4-Denetim Ekibi
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yapabilecek
sağlık kuruluşlarını denetleyecek ekip en az üç kişiden
oluşmaktadır. Unvanları bazında bakıldığında ise şu kişilerden
oluşmaktadır;
1 dahili branş uzmanı
1 cerrahi branş uzmanı
1 diğer personel
Yönetmelikte bahsedilen diğer personel ile ilgili kısıtlayıcı bir
hüküm bulunmadığından bu kişi sağlık hizmetleri sınıfında

çalışan bir personel olabileceği gibi bu sınıfta yer almayan bir
personelde olabilmektedir.
1.5- Denetim Dönemleri
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
kapsamında faaliyet gösteren uygulama merkezleri ve üniteler il
sağlık

müdürlükleri

tarafından

yılda

en

az

bir

defa

denetlenmelidir.
1.6- Denetim Türleri
Ünite ve uygulama merkezleri il sağlık müdürlükleri yılda en az
bir defa rutin denetime tabi tutulurlar. Bunun yanı sıra söz
konusu sağlık kuruluşları şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça
yapılacak olağandışı denetime tabi tutulabilirler.
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1.7-Denetim Sırasında Kullanılacak Denetleme Formu
Denetim ekibi denetimine gittiği yerleri Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin ek-5’inde yer
alan, yedi başlık ve otuz beş sorudan oluşan denetim formu
kapsamında gerçekleştirirler. Denetim formunda ise şu başlıklar
yer almaktadır;
1-)İdari İşler
2-)Ünite/Uygulama Merkezi İle İlgili İşler

3-)Acil Hizmetler
4-)Arşiv/Tıbbi Kayıt

5-)Tıbbi Atıkların Kontrolü
6-)Hasta Hakları

7-)Diğer/Genel
1.8-Denetim Sonrası Yapılacak İşlemler

Denetleyenler ve denetlenenler tarafından düzenlenen denetim
formu iki nüsha olarak düzenlenir. Denetim sonrasında ünite
veya uygulama merkezinde bir uygunsuzluk tespit edildiği
takdirde ilgili mesul müdüre bildirimde bulunularak savunması
istenir ve gerektiğinde yönetmelikte öngörülen müeyyideler
uygulanır.
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1.9-Denetim Sonrasında Uygulanabilecek İdari
Müeyyideler
Ünite ve uygulama merkezlerinde yapılan denetimler
sonrasında
yaptırımlar

tespit

edilen

uygunsuzluklara

uygulanabilmektedir.

Bunlar

göre
şu

çeşitli
şekilde

sıralanabilir;
-Uyarma
-İdari para cezası
-Faaliyet durdurma
-Faaliyet izninin iptali
-Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunma
Hangi durumda ne yaptırım uygulanacağı aşağıda ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.
1.9.1-Uyarma

Yönetmeliğin ek-3’ünde ünitelerde yapılabileceği belirtilen
uygulamalardan başka bir işlem yapıldığının birinci defa
tespiti halinde ünite veya merkez uyarılır ayrıca ilgililer
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
Uygulamalar

hastalığın

standart

tedavisinin

yerine

geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamaz

ve bu husus bireylere açıkça anlatılarak onaylanmış rıza
formunda belirtilmelidir. Bu hususa aykırı davrandığı birinci
defa tespit edilen ünite veya uygulama merkezi uyarılır ve
savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
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Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş
hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş
polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama
yapılabilir. Bu hususa aykırı davrandığı birinci defa tespit edilen
ünite veya uygulama merkezi uyarılır ve savcılığa suç
duyurusunda bulunulur.
Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile
ilgili olarak hastalara ait hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve
uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep edilmesi
halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek,
Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Buna aykırı davrandığı
birinci ve ikinci defa tespit edilen ünite veya merkez uyarılır.
Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan
her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak müdürlüğe

bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir. Buna aykırı
davrandığı birinci ve ikinci defa tespit edilen ünite veya merkez
uyarılır.
Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun
“Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama

yapılacak tüm hastalardan rıza alınır. Buna aykırı davrandığı
birinci ve ikinci defa tespit edilen ünite veya merkez uyarılır.
Tabip veya diş tabiplerinin uygulama sertifikası ile
yetkilendirildikleri alan dışında uygulama yaptıklarının birinci
defa tespiti halinde ünite veya merkez uyarılır ve cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

11

1.9.2-İdari Para Cezası
Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile
ilgili olarak hastalara ait hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve
uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep edilmesi
halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek,
Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Buna aykırı davrandığı
üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait
brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası
uygulanır. Dördüncü tespitte ise bu para cezası iki katı artırılarak
uygulanır.
Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her
türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir
ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir. Buna aykırı davrandığı
üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait

brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası
uygulanır. Dördüncü tespitte ise bu para cezası iki katı artırılarak
uygulanır.
Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun
“Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama yapılacak

tüm hastalardan rıza alınır. Buna aykırı davrandığı üçüncü defa
tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.
Dördüncü tespitte ise bu para cezası iki katı artırılarak uygulanır.
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Ünite ve uygulama merkezinde Ek-2’de yer alan asgari tıbbi
cihaz, araç gereç ve ilaçlar ile ayrıca her uygulama için gerekli
olan tıbbi cihaz, araç ve gereç ile ilaçların bulundurulması
zorunludur. Bu hükme aykırı davrandığı birinci defa tespit
edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin binde biri; ikinci defa tespit edildiğinde ise binde iki
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca eksikliğin giderilmesi
için on beş gün süre verilir.
Ünite ve uygulama merkezinde Yönetmelik ve eklerinde
yer alan bulundurulması zorunlu asgari birimler yer almak
zorundadır. Bu hükme aykırı davrandığı birinci defa tespit
edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin binde biri; ikinci defa tespit edildiğinde ise binde iki
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca eksikliğin giderilmesi

için on beş gün süre verilir.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği birinci defa tespit edilen
ünite veya uygulama merkezine bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin binde üçü, ikinci defa tespit edilene ise binde altısı
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca gerekli düzenlemelerin
yapılması için on beş gün süre verilir.

Ünite ve uygulama merkezlerinde herhangi bir faaliyet
alanının veya biriminin yetkisi olmayan kişiler tarafından
kullanıldığının birinci defa tespiti halinde bir önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin binde üçü; ikinci defa tespiti halinde ise binde
altısı oranında idari para cezası ile cezalandırılır.
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1.9.3-Faaliyet Durdurma

Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi
veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde
Valilikçe faaliyeti durdurma cezası verilir.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen
tıbbi işlemlerin yapıldığının birinci defa tespiti halinde
ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti üç ay süreyle
durdurulur.
Yönetmeliğin

ek-3’ünde

ünitelerde

yapılabileceği

belirtilen uygulamalardan başka bir işlem yapıldığının
ikinci defa tespiti halinde ünite veya merkezinin faaliyeti
üç gün süreyle; üçüncü defa tespiti halinde ise on gün

süreyle durdurulur ayrıca ilgililer hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulunulur.
Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine
geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde
yapılamaz ve bu husus bireylere açıkça anlatılarak

onaylanmış rıza formunda belirtilmelidir. Bu hususa aykırı
davrandığı ikinci defa tespit edilen ünite veya uygulama
merkezinin faaliyeti üç gün süreyle; üçüncü defa tespiti
halinde ise on gün süreyle faaliyeti durdurulur ve savcılığa
suç duyurusunda bulunulur.
14

Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde,
diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş
polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama
yapılabilir. Bu hususa aykırı davrandığı ikinci defa tespit
edilen ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti üç gün
süreyle; üçüncü defa tespiti halinde ise on gün süreyle
faaliyeti durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda
bulunulur.
Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm
uygulamalar ile ilgili olarak hastalara ait hasta dosyası
hazırlanır. Hastaya ve uygulamalara ilişkin verilerin
elektronik ortamda talep edilmesi halinde, kişisel sağlık
verilerinin
mahremiyeti
gözetilerek,
Bakanlığa
gönderilmesi zorunludur. Buna aykırı davrandığı beşinci
defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya
çıkan her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak
müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir.
Buna aykırı davrandığı beşinci defa tespit edilen ünite
veya merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.
Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Hasta
Hakları
Yönetmeliğine uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu”
hazırlanır ve uygulama yapılacak tüm hastalardan rıza
alınır. Buna aykırı davrandığı beşinci defa tespit edilen
ünite veya merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.
Ünite ve uygulama merkezinde Ek-2’de yer alan
asgari tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar ile ayrıca her
uygulama için gerekli olan tıbbi cihaz, araç ve gereç ile
ilaçların bulundurulması zorunludur. Buna aykırı
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davrandığı üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkezin
faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

Ünite ve uygulama merkezinde Yönetmelik ve eklerinde yer
alan bulundurulması zorunlu

asgari birimler

yer almak

zorundadır. Bu hükme aykırı davrandığı üçüncü defa tespit edilen
ünite veya merkezin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği üçüncü defa tespit edilen
ünite veya merkezin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. Ayrıca
gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.
Ünite ve uygulama merkezlerinde herhangi bir faaliyet
alanının veya biriminin yetkisi olmayan kişiler tarafından
kullanıldığının üçüncü defa tespiti halinde beş gün süreyle
faaliyet durdurma cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık
hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ise bir ay faaliyet durdurma
cezası verilir ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

Ünite ve uygulama merkezlerinde Bakanlıkça ilgili
mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları bulunmayan
ve gerekli çalıma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer sağlık
personeli çalıştırıldığının birinci defa tespiti halinde on gün;
ikinci defa tespiti halinde ise üç ay süreyle ünite veya merkeze
faaliyet durdurma cezası verilir.

Tabip veya diş tabiplerinin uygulama sertifikası ile
yetkilendirildikleri alan dışında uygulama yaptıklarının ikinci
defa tespiti halinde ünite veya merkezin faaliyeti üç gün süreyle;
üçüncü defa tespiti halinde ise on gün süreyle faaliyeti durdurulur
ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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1.9.4-Faaliyet İzninin İptali

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul
edilen tıbbi işlemlerin yapıldığının ikinci defa tespiti
halinde ünite veya uygulama merkezinin izin belgesi iptal
edilir.

Ünite ve uygulama merkezlerinde Bakanlıkça ilgili
mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları
bulunmayan ve gerekli çalıma izinleri olmayan tabip, diş
tabibi ve diğer sağlık personeli çalıştırıldığının üçüncü

defa tespiti halinde merkezin faaliyet izni iptal edilir.
1.9.5-Cumhuriyet

Savcılığına

Suç

Duyurusunda

Bulunma
Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin

belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi
halinde

Cumhuriyet

Savcılığına

suç

duyurusunda

bulunulur.
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Ek-5
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Denetim Formu
Denetlenen Kurum/Kuruluşun:
Adı:
Adresi:
Telefon:
Sıra
Denetim Soruları
Uygun
No
İDARİ İŞLER
Mesul Müdür/Sorumlu tabip tarafından
denetim için uygun ortam hazırlanmış mı?
S1
İstenilen gerekli bilgi ve belgeler
sağlanmış mı?
Mesul Müdür/Sorumlu tabip görevi
S2
bildirimi yapılan personel tarafından mı
yürütülüyor?
Mesul Müdür/Sorumlu tabip görevlerini
S3
yerine getiriyor mu?

Tarih:… /……/…….
Denetim Başlangıç Saati:
Denetim Bitiş Saati:
Uygun
Değil

Açıklamalar

ÜNİTE/UYGULAMA MERKEZİ PERSONELİ İLE İLGİLİ İŞLER
Tüm çalışan personelin kıyafeti hizmet
S4
gereklerine uygun mu?
Tüm çalışan personel kimlik kartı
S5
taşıyor mu?
Tabiplerin yapması gereken tıbbi
uygulamalar yetkisi olmayan kişilerce
S6
yapılıyor mu?
Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık
S7
hizmeti veriliyor mu?
Özel sağlık kuruluşu olan ya da özel
sağlık kuruluşu bünyesinde hizmet
veren ünite/uygulama merkezinde
çalışan personelin sigorta prim bordrosu
S8
/destek prim bordrosu mevcut mu?
Olmayan personeller için başvuru
yapılmış mı?
Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine dair
S9
önlemler alınmış mı?
Özel sağlık kuruluşu olan ya da özel
sağlık kuruluşu bünyesinde hizmet
veren ünite/uygulama merkezinde; ilgili
S10
mevzuatına göre mesleğini serbest icra
etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip
dışı personel çalıştırılıyor mu?
Ünite/Uygulama Merkezinde
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
S11
Uygulamalarını yapan sağlık
personelinin sertifikası var mı?
18

ACİL HİZMETLER
Acil durumlar için bulunması gereken
S12
asgari ilaç, araç ve gereç mevcut mudur?
ARŞİV/TIBBİ KAYIT
Tıbbi
kayıt
ve
arşiv
sistemi
S13
ünite/uygulama
merkezinin
bağlı
bulunduğu mevzuata uygun mu?
Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor
S14
ise ünite/uygulama merkezinin bağlı
bulunduğu mevzuata uygun mu?
Ünite/Uygulama Merkezinde her hasta
S15
için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Formu dolduruluyor mu?
Bildirimi zorunlu veriler istenilen
S16
sürelerde gönderiliyor mu?
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ
Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklar
S17
ayrı bir şekilde toplanıyor mu?
Tıbbi atıkların toplanmasında, ilgili
S18
Yönetmelikte
belirtilen
torbalar
kullanılıyor mu?
Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer
tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik
S19
özellikleri ilgili Yönetmelikte belirtilen
kutu veya konteynerler içinde toplanıyor
mu?
Miadı dolan, bozulan ilaç ve sarf
malzemeler
ilgili
Yönetmelik
S20
hükümlerine uygun olarak imhası
yapılıyor mu?
HASTA HAKLARI
Hasta
hakları
ve
sorumlulukları
S21
görülebilecek yerde asılı mı?
Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı bir
S22
tespit var mı?
Hastalara uygulamalarda oluşabilecek
riskler, komplikasyonlar konusunda
S23
bilgilendirmeye yönelik uygulama var
mı? (Aydınlatılmış rıza formu)
DİĞER/GENEL
Ünite/Uygulama Merkezinin hizmet
S24 birimleri ve mekanları mevzuat
hükümlerine uygun mu?
Ünite/Uygulama
Merkezinde,
Yönetmelikte izin verilen uygulamalar
S25 dışında
başka
geleneksel
ve
tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılıyor
mu?
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S26
S27

S28

S29

S30

S31

S32

S33

S34
S35

Ünite/Uygulama Merkezinde bildirimi
yapılmış araç, gereç ve cihazlar dışında
araç, gereç ve cihaz bulunduruluyor mu?
Cihaz var ise düzenli olarak bakım, kontrol
ve kalibrasyonu yapılıyor mu?
İlaçlar uygun ısı ve ışık koşullarında
saklanıyor mu? Buzdolabı sıcaklıkları
termometre ile günlük olarak takibi
yapılarak kayıtları tutuluyor mu?
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar
bulunuyor ise kilitli bir ortamda muhafaza
ediliyor mu?
Ünite/Uygulama
Merkezi
genelinde
hijyene uygun temizlik ve bakım
sağlanmış mı?
Ünite/Uygulama
Merkezi
içerisinde
gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri
uygun biçimde konumlandırılmış mı?
Ünite/Uygulama Merkezi için kullanılan
yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki
logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar ilgili
mevzuat hükümlerine uygun mu?
Ünite/Uygulama Merkezinde geleneksel
ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılan ilaç ve kozmetik ürün gibi ürün
satışı yapılıyor mu?
Ünite/Uygulama
Merkezinde
ısıtma,
aydınlatma ve havalandırma uygun mu?
Sterilizasyon şartlarına uyuluyor mu?

Diğer Tespitler/Genel Değerlendirme :

AÇIKLAMA: Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar
denetim bitiminde İl Sağlık
Müdürlüğünde değerlendirilir, uygunsuzluklar için ilgili Ünite/Uygulama Merkezinin Mesul
Müdür/Sorumlu tabibe bildirimde bulunulur, savunmaları istenilir. Denetimde tespit edilen
uygunsuzluk hakkında ilgili olduğu maddeye karşıl ık gelen ve bu yönetmelikte öngörülen
müeyyideler uygulanır. Bu yönetmelikte müeyyide öngörülmemiş ise uygulamanın yapıldığı
ilgili sağlık kuruluşunun tabi olduğu mevzuatta düzenlenen müeyyideler uygulanır.
Denetleyici
Müdür/Sorumlu Tabip

Denetleyici

Denetleyici

Mesul

NOT: Denetimler sırasında bu form manuel olarak doldurulabileceği gibi, bilgisayar ortamında
doldurulmak suretiyle de denetimler gerçekleştirilebilir. Bilgisayar ortamında doldurularak yapılan
denetimler sonucunda formun çıktısı alınarak imzalı bir nüshası ilgili kurum/kuruluşa bırakılır.
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Sıra No
1
EK-4

2

3

MÜEYYİDE FORMU
Müeyyideler
Konu
1.Tespit
2.Tespit
3.Tespit
Bu Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi almadan
hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Türkiye
Ünite
veya Ünite veya merkezin izin belgesi iptal edilir.
Cumhuriyeti merkezin
yasalarınca
faaliyeti üç ay
suç
olarak süreyle
kabul edilen durdurulur.
tıbbi
işlemlerin
yapıldığının
tespiti
halinde,
8
inci İlgililer
İlgililer
İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına
maddenin
hakkında
hakkında
suç duyurusunda bulunulur. Ünite veya
üçüncü
Cumhuriyet
Cumhuriyet
uygulama merkezinin faaliyeti on gün
fıkrasına
Savcılığına
Savcılığına suç süreyle durdurulur.
aykırılık
suç
duyurusunda
halinde,
duyurusunda
bulunulur.
bulunulur.
Ünite
veya
Ünite
veya uygulama
merkez
merkezinin
uyarılır.
faaliyeti üç gün
süreyle
durdurulur.
10
uncu Ünite
veya Ünite
veya Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin
maddenin üç, merkez
merkez uyarılır. yüzde biri oranında idarî para cezası verilir.
dört
ve uyarılır.
Dördüncü tespitte para cezası iki katı olarak
beşinci
uygulanır. Beşinci tespitte ise ünite veya
fıkralarına
uygulama merkezinin faaliyeti bir gün
aykırılık
durdurulur.
halinde,

Bir önceki aya
ait brüt hizmet
gelirinin binde
biri oranında
idarî
para
cezası verilir.
Ayrıca
eksikliğin
giderilmesi
için 15 gün
süre verilir.

4

15 inci madde
hükümlerine
aykırılık
halinde,

5

17
nci Bir önceki aya
maddenin
ait brüt hizmet
birinci
gelirinin binde
fıkrasının (b) biri oranında
bendine
idarî
para
aykırılık
cezası
ile
halinde,
cezalandırılır.
Ayrıca gerekli
düzenlemeleri
n
yapılması
için on beş gün
süre verilir.

Bir önceki aya
ait brüt hizmet
gelirinin binde
ikisi oranında
idarî para cezası
ile
cezalandırılır.
Ayrıca
eksikliğin
giderilmesi için
15 gün süre
verilir.
Bir önceki aya
ait brüt hizmet
gelirinin binde
ikisi oranında
idarî para cezası
verilir. Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için
on beş gün süre
verilir.

Ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti
bir gün süreyle durdurulur.

Ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti
yedi gün süreyle durdurulur.
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6

17 nci maddenin
birinci fıkrasının
(c)
bendine
aykırılık halinde,

7

17 nci maddenin
birinci fıkrasının
(ç)
bendine
aykırılık halinde,

8

17 nci maddenin
birinci fıkrasının
(d)
bendine
aykırılık halinde,

17 nci maddenin
birinci fıkrasının
(e)
bendine
aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin
binde
üçü oranında idarî
para cezası verilir.
Ayrıca
hizmet
verildiği
tespit
edilen
birimin
faaliyetine
son
verilir.
Ünite
veya
merkezin
bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin
binde
üçü
oranında
idarî
para cezası ile
cezalandırılır. Bu
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde bir
ay
faaliyeti
durdurulur, ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
Bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin
binde
üçü oranında idarî
para cezası ile
cezalandırılır. Bu
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde bir
ay
faaliyet
durdurulur, ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
İlgililer hakkında
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur. Ünite
veya
merkez
uyarılır.

Bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin
binde
altısı
oranında
idarî para cezası
verilir.
Ayrıca
hizmet verildiği
tespit
edilen
birimin faaliyetine
son verilir.
Ünite
veya
merkezin,
bir
önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin
binde
altısı
oranında
idarî
para cezası ile
cezalandırılır. Bu
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde bir
ay
faaliyeti
durdurulur, ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
Bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin
binde
altısı
oranında
idarî para cezası
ile cezalandırılır.
Bu
kapsamda
yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde bir
ay
faaliyet
durdurulur, ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
İlgililer hakkında
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur. Ünite
veya
uygulama
merkezinin
faaliyeti üç gün
süreyle
durdurulur.

Ünite veya merkezin
bağlı
olduğu
kurum/kuruluşun
faaliyeti beş gün
süreyle durdurulur.
Ayrıca
hizmet
verildiği
tespit
edilen
birimin
faaliyetine
son
verilir.
Ünite veya merkezin
faaliyeti beş gün
süreyle durdurulur.
Bu
kapsamda
yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun tespiti
halinde
bir
ay
faaliyeti durdurulur,
ayrıca Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

Ünite
veya
uygulama
merkezinin faaliyeti
beş gün süreyle
durdurulur.
Bu
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun tespiti
halinde
bir
ay
faaliyet durdurulur,
ayrıca Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.

İlgililer
hakkında
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
Ünite
veya
uygulama
merkezinin faaliyeti
on gün süreyle
durdurulur. 22

Açıklamalar:
(1) Bu yönetmelikte aynı tarihte birden fazla maddeye
aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen
müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet
durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma
müeyyidesi uygulanır.
(2) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu
ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanılır. Ayrıca ünite
veya uygulama merkezinin faaliyet durdurulma sebebini
gösteren yazılı açıklama sağlık kuruluşunun girişine asılır,
ceza bitimine kadar asılı kalır.
(3) Bu Yönetmelikte belirlenen müeyyideler için bir yıllık
sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin
uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.
(4) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına
esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ait;
Üniversite uygulama araştırma merkezi ile eğitim ve araştırma
hastanesi bünyesinde kurulan ünite ve uygulama
merkezlerinde ünite ve uygulama merkezinin aylık brüt hizmet
geliri, diğer üniteler için ise bünyesinde bulunduğu sağlık
kurum ve kuruluşunun aylık brüt hizmet geliri esas alınır.
(5) İdari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya
daha uzun süreli olarak sağlık kuruluşunun faaliyette
olmaması durumunda, sağlık kuruluşunun faaliyetinin
durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt
hizmet geliri esas alınır.
(6) Aylık Brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili
kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir.
(7) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz
etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu
durum ortadan kaldırılana kadar ünite ve uygulama
merkezlerinin valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve
Bakanlığa bildirilir.
(8) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda;
idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası
düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma
cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.
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